
 

 

 

 

Saknr. Sak Ansvarlig   

33/22-23 Godkjenning av referat 07.12.2022  

Godkjent 

Nestleder 

34/22-23 Orientering fra rektor 

• Presentasjon av foreldrekontakter for ny rektor 

• Ny rektor – presentasjon 
Presentasjon og velkomst av ny rektor.  

• Elevundersøkelsen – PowerPoint- fremvisning av Anne 
Anne Lindgren gjennomgikk de tallene som foreligger for 

Nomeskolen. UDIR har så langt gitt informasjon om at man ikke kan 

lese så mye ut fra tallene som en tidligere kunne. Det er høye tall 

på indikator for mobbing på 6. trinn og noe på 7. trinn i Nome 

kommune. 

• Ny miljøarbeider er ansatt 
Ny miljøarbeider – Paulina Vårli. Hun vil være på ungdomstrinnet 
torsdag og fredag og på ungdomsklubben i Gamlebanken. Hun har 
laga en møteplan for ungdomsrådet. Fire elever fra Lunde er valgt 
inn i ungdomsrådet. 
 

Rektor 

Lunde 10-årige skole – FAU 

Referat FAU møte 01.02.2023 

Dato:         01.02.20023 
Sted:         Lunde 10-årige skole, fellesbygget.  
Klokken:  18.00 – 19.30 
 

Klasse FAU Vara Klasse FAU Vara 

1.trinn Gry Anette Stigen   Annifrid Aafløy  6.trinn Kristin Lange 
Kirsten Hermansen    

Hanne Kjersti Hogga  
Silje Waldenstrøm 

2.trinn Mari Haugen 
Guri Grue Carlsen   

Veronica Kornkåsa 
Sandstå  

7.trinn Tore Bekhus 
May Lis Kleven  
 

Stein Haugane 
Miriam Gunnerud 

3.trinn Lene Tollehaugen Merete Almankås 8.trinn Cecilie A. Risdalen   Gro Rønningen  
  

4.trinn Jørund Dorholt 
Cathrine Fjeldstad    

Anne Sundbø  
Silje Laland Moe 
 

9.trinn Heidi Kristina Aase 
Hanne S. Waldenstrøm  

Siv Jorun Normann 
Siri Skindalen Melås  

5.trinn May Britt Follegg   Ingeborg Steffensen  10.trinn Silje Haugane  
Stian Holte  
   

Helge Strand  
Elisabeth Haldorsen  



• Lærebøker kjøpt inn  
Noen lærebøker kjøpt inn, matematikk trinn 9, lesebøker trinn 1 og 
trinn 2, div suppleringer 
 

• Tilsetting av ny lærer  
Tilsetting av ny lærer da en går ut i svangerskapspermisjon. En 
fagarbeider slutten og ny person går inn i vedkommens stilling fra 
1. februar.  
 

• Her og nå  
o Inspektør på barnetrinnet har fått ny jobb på Lunde vgs fra 

1. mai. Stillingen vil bli lyst ut.  
o Søknader på Liv og Røre-midler – i forhold til skolehage. 
o Jobber fortsatt med uteområdet for barnetrinnet 
o Minner om bruk av refleks, er fortsatt mørkt ute! 
o Minner også om at isklumpkasting på broa er farlig 
o Tur til Lifjell på gang igjen, med gratis heiskort. Avhengig av 

foreldrekjøring (ungdomstrinnet/mellomtrinnet) rundt 
vinterferien, nærmere beskjed kommer. 

o Tilsettinger: i år har Nome kommune vært tidlig ute, dette 
er vi fornøyde med.  

o Evaluering i vår av skolestudio 

35/22-23 Orientering fra KFU 

• Hilste på Unni Lunde, ny oppvekstsjef 

• Uteområdet – orientering av ny oppvekstsjef 

• Lærebøker og pc – ønsket en evaluering våren -23 

• Kurs om mobbing er gjennomført 31.02 – et veldig godt kurs. Må 
bli flinkere til å legge ut påminnelser.  

Nestleder 

36/22-23 Utegruppe for ungdomstrinnet 

• Ikke skjedd så mye fra desember 

• Fortsatt aktuelt: Bordtennisbord, benker under vindu, nytt dekke i 
ballbingen 

Nestleder 

37/22-23 Klassekasse og foreldrekontakt (oppfølging fra forrige møte) 

• Årshjul for FAU 

• Rollen som foreldrekontakt 

• Klassekassebruk – hva går klassekassa til? Hvordan går det med 
klassekassene – får man inn penger?  
 

Kommentarer:  
Vanskelig å få inn penger i klassekassa, kanskje en ettervirkning av 
korona-pandemien. Klassekassa skal være valgfritt og anonymt. 
Lurt å legge ut en påminnelse på høsten, i hver klasse. Lurt med 
felles regler for gave til lærer – undersøke med FUG. 

Nestleder 

38/22-23 Eventuelt 
6. klasse: Endring av struktur, ny ledelse. Tar lang tid å jobbe med 
arbeidsmiljøet, det jobbes med. Fra første klasse har de hatt nye 
lærere hvert eneste år, vært uheldig for trinnet. Ønske om  

Nestleder 



informasjon til foreldre ved langtidssjukemelding og når det skjer 
endringer. Takk til Cathrine Fjeldstad for en kjempejobb på 

juletrefesten       
Svar fra rektor: ledelsen tar innspillet med seg 
 

• 9.klasse: Ønske fra barn og foreldre: Mulighet for å dele klassene 
igjen? Er ei stor klasse, 31 elever i klassa.  
Svar fra rektor: 8. trinn er delt i to grupper, de er 28. Dette er et 
prosjekt. På 9. trinn er de 31 elever nå, de har to lærere i mange 
timer for å være flere lærere per elev. De har noe deling mellom 
matematikk og mat og helse. Rektor tar det med seg videre. 
 

• Til neste møte: Forespørsel om anmerkninger og pedagogikken 
bak det – felles forståelse.  

 

 

 

 

Referent Guri Grue Carlsen 

 

MØTEPLAN – LUNDE 10-ÅRIGE SKOLE 2 

  AUG  SEPT  OKT  NOV  DES  JAN   FEBR  MARS  APRIL  MAI  JUNI  

FAU    7  5  2  7    1  1  12  3 VALG  7  

ÅRSMØTE  

SU    7  5  2  7    1  1  12  3 VALG  
  

7  

SMU      5    7        12    
  

7  


